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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την επιλογή Διαχειριστή (ProjectManager) – Expert σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου 
“InClust” 

“LOCALCLUSTERS&SOCIALENTERPRISESINCUBATORSINTHEFIELDSOFCULTURE/TOURISM&FOLKTRA
DITION”,  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-

Albania 2014-2020” 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας   
Κ.Αιτωλού&Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47132 ΑΡΤΑ (Επιμελητήριο Άρτας, 6ος όροφος)  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Γιάννης Γκολομάζος 
Τηλ: 2681028728 
Fax: 2681078654 
E-mail: info@e-artas.gr 
 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας , έχοντας υπόψη: 
1.    Το καταστατικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Άρτας 
2.    Τις διατάξεις για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
3.    Την απόφαση Δ.Σ. με αριθμ. 1/21-09-

2016γιατηνσυμμετοχήτηςΑναπτυξιακήςΕταιρείαςΕπιμελητηρίουΆρταςστοέργοInClust” “LOCAL 
CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK 
TRADITION”, 

4.     Το Partnership Agreement του έργου με αριθμό < A2 – 2.2 - 6 >μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής 
(Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας (JS/MA) - Interreg 
IPA CBC Programme “Greece-Albania 2014-2020” ) και των εταίρων του έργου 

5. Την απόφαση του ΔΣ με αριθμ. 1 / 20-3-2018  για την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης 
 

Ανακοινώνει 
ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας και έως τις 
28/02/2020με φυσικό πρόσωπο για τη συμμετοχή του ως μέλος της ομάδας υλοποίησης του Έργου 
με τίτλο “InClust” «ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ CLUSTERS & ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ» το οποίο 
χρηματοδοτείται  στο πλαίσιο  του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-
Albania 2014 -2020”, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο PartnershipAgreementNo. : < A2 – 2.2 
- 6 > 
 
Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας (εφεξής Αναπτυξιακή) είναι επικεφαλής εταίρος  του 
έργου InClust” «ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ CLUSTERS & ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ»  το οποίο χρηματοδοτείται 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”, 
 
Στο  έργο “InClust” συμμετέχουν οι εξής εταίροι: 

1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας  
2. Επιτροπή Ερευνών Ιόνιου Πανεπιστήμιου, Τμήμα Αρχειονομίας βιβλιοθηκονομίας και 

Μουσειολογίας 
3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ 
4. Auleda - Local Economic Development Agency 
5. Δήμος Κορυτσάς 
6. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 
Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες.  
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Η έναρξη και λήξη κάθε πακέτου εργασίας έχει ως εξής: 
Α/Α  Τίτλος πακέτου εργασίας  Έναρξη  Λήξη 

1  Διοίκηση έργου  30/1/2018 29/1/2020 

2  Προβολή και Δημοσιότητα 1/3/2018 29/1/2020 

3  Μελέτες και Έρευνες 2/4/2018 29/1/2020 

4  Δικτύωση 1/12/2019 29/1/2020 

5  Συνεργατικοί σχηματισμοί-clusters 2/7/2018 29/1/2020 

6  Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων στους τομείς του 
Τουρισμού/Πολιτισμού και της Παράδοσης 

3/7/2018 29/1/2020 

 
Αντικείμενο – Περιεχόμενο του Έργου 
 
Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση η οποία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία σε τοπικό 
επίπεδο ενός  Συνεργατικού Σχηματισμού αλλά και μιας Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
στο αντικείμενο του Τουρισμού/Πολιτισμού αλλά και της Λαϊκής Παράδοσης.   
Η σύσταση Συνεργατικού Σχηματισμού θα πηγάζει αρχικά από τη συγκέντρωση και συστέγαση σε 
ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο δημιουργικών ανθρώπων οι οποίοι θα κληθούν να 
συνυπάρξουν, να συνεργαστούν και να συζητήσουν για τις ανάγκες του τόπου τους.  
Μέσα από αυτή τη συνεργασία στόχος είναι να δημιουργηθεί αυτός ο Συνεργατικός Σχηματισμός 
πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (Cultural and CreativeCluster), που θα ενισχύσει τις 
υπάρχουσες υποδομές και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη τους σε περιφερειακή, εθνική και 
ευρωπαϊκή εμβέλεια.  
Μέσα από τη συγκέντρωση και συστέγαση δημιουργών, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, παραγωγών 
και φορέων η ομάδα έργου θα οργανώσει μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων οι οποίες θα 
λειτουργήσουν ως τόπος συνάντησης δημιουργικών εργαζομένων αλλά και ως τόπος ανταλλαγής 
εμπειριών, προτάσεων και τεχνογνωσίας, σηματοδοτώντας τελικά τη «γέννηση» του Σχηματισμού 
αυτού. 
Παράλληλα με τη λειτουργία του Συνεργατικού Σχηματισμού θα δημιουργηθεί μια Θερμοκοιτίδα 
υποστήριξης υφιστάμενων και νέων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο αντικείμενο του 
Τουρισμού-Πολιτισμού και της Λαϊκής Παράδοσης η οποία θα υποστηρίξει και την διάχυση της ιδέας 
της Κοινωνικής Οικονομίας/Επιχειρηματικότητας. 
Βασικό εργαλείο του έργου και κέντρο όλων των δραστηριοτήτων είναι η δημιουργία μιας 
θερμοκοιτίδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας και υποστήριξης του Cluster σε χώρο που θα 
παραχωρηθεί και θα διαμορφωθεί μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού (participatoryplanning).  
Στόχοι του έργου 
Η αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών πλεονεκτημάτων, με στόχο την ανάπτυξη των εξαγωγών των 
εγχώριων πολιτιστικών προϊόντων, την αύξηση των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στις τοπικές 
εκδηλώσεις, την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την μεσοπρόθεσμη αύξηση των 
δημοτών. 
Ειδικότερα: 
Η καταγραφή και η αξιολόγηση:  

 Του ανθρώπινου δυναμικού,  
 Των θεσμικών φορέων  
 Των ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων του κλάδου,  
 Των ατομικών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου,  
 Των φορέων τυπικής και άτυπης επαγγελματικής εκπαιδευτικής κατάρτισης.  
 Της δυναμικής και βιωσιμότητας δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
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Αντικείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η επιλογή Διαχειριστή (Project 

Manager) – Expert σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

A/A Κατηγορία Στελέχους 
Χρονική 
Διάρκεια 

Σύμβασης 
Καθήκοντα στο Πλαίσιο του Έργου 

1 Έμπειρος Σύμβουλος / Project 
Manager 

Από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 
μέχρι 
29/01/2020 με 
δυνατότητα 
παράτασης σε 
περίπτωση 
παράταση του 
φυσικού 
αντικειμένου 
του έργου 
χωρίς όμως 
δυνατότητα 
αύξησης του 
οικονομικού 
αντικειμένου. 

• Διοίκηση και Διαχείριση του έργου 
• Εκπόνηση μελέτης Αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων του έργου 
• Εκπόνηση τους Σχεδίου επικοινωνίας και 

προβολής 
• Υποστήριξη στη διοργάνωση της διακρατικής 

συνάντησης δικτύωσης  
• Διαδικασίας και έγγραφα για τη σύσταση του 

cluster 

 

Ειδικότερα , το φυσικό πρόσωποπου θα επιλεγείθα αναλάβει το παρακάτω φυσικό αντικείμενο: 

Πακέτα Εργασίας Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή των παραδοτέων 

WP 1 – Διοίκηση Έργου 
  

Παραδοτέο 1.1.2 
Διαχείριση και 
παρακολούθηση του έργου 

Διαχείριση και συντονισμός του έργου, ο προγραμματισμός  των ενεργειών για 
κάθε Πακέτο Εργασίας, σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση 
του έργου, η  καθημερινή κατανομή των εργασιών και εποπτεία της ομάδας έργου, 
των εταίρων και όλων των άλλων εμπλεκόμενων, η συνεργασία με τους εταίρους  
για την υλοποίηση  των ενεργειών, των πακέτων εργασίας στις οποίες 
συμμετέχουν, ο απολογισμός του  φυσικού και του  οικονομικού αντικειμένου, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της αρμόδιας διαχειριστικής  αρχής, όπως 
περιγράφονται στο CONTRACT AGREEMENT.  
Τα ελάχιστα Παραδοτέα  είναι : 
1. Εξαμηνιαιές αναφορές του πραγματοποιηθέντος έργου , με τα αντίστοιχα 

παραστατικά χρονοαπασχόλησης 
2. Εκθέσεις και υλικό τεκμηρίωσης, με τα παραδοτέα του έργου,  τα πρακτικά  

των συναντήσεων εργασίας και των λοιπών ενεργειών   που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου .  

3. Εκθέσεις οικονομικού αντικειμένου και αναφορές για την πιστοποίηση 
δαπανών για υποβολή στην Διαχειριστική Αρχή 

Παραδοτέο 1.1.3 
Τελική αξιολόγηση του έργου 
και των αποτελεσμάτων 

Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης /συστηματική αποτίμηση των υπηρεσιών του 
Έργου ( πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ανάληψη δράσεων και την 
υιοθέτηση διορθωτικών παρεμβάσεων) με τη μορφή ανατροφοδότησης, η οποία 
είναι αναγκαία για την εξέλιξη και βελτίωση του έργου.  

WP 2- Προβολή και Δημοσιότητα 
  

Παραδοτέο 2.1.5 
Σχέδιο προβολής και 
επικοινωνίας του έργου 

Το επικοινωνιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική, τις 
ομάδες στόχου, άξονες προτεραιότητας, υποδείγματα, αναλυτική περιγραφή των 
πακέτων εργασίας, χρονοπρογραμματισμό ενεργειών δημοσιότητας με οδηγίες για 
όλους τους εταίρους, διάδοση εργαλείων, ιδεών, μεθόδων, καλών πρακτικών, 
πολιτικών στις ομάδες στόχου κλπ. 

WP 5- Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters 
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Παραδοτέο 5.1.3 ΣύστασητουCluster 

Περιλαμβάνει: 
• Εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του cluster στην Άρτα 
• Καταστατικό του cluster 
• Προσδιορισμός των τελικών μελών του cluster 

Παραδοτέο 5.1.5 

Διασυνοριακές δράσεις 
δικτύωσης (1 εκπαιδευτική 
επίσκεψη στην Άρτα με 
εκπροσώπους μελών των 
Cluster) 

Το στέλεχος  θα  αναλάβει την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Άρτα 

 

Το φυσικό πρόσωπο θα υλοποιήσει το Έργο στις εγκαταστάσεις του με πνεύμα συνεργασίας με τους 
υπαλλήλους και στελέχη του της Αναπτυξιακής και κατά τρόπο που να μην παρακωλύει την ομαλή 
εξέλιξη του έργου όποτε του ζητηθεί.Το φυσικό πρόσωπο θα εργάζεται κάτω από τις οδηγίες της 
Αναπτυξιακής. Το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στην Αναπτυξιακή. Το κόστος για την αμοιβή του 
φυσικού προσώπου, συμβατικό τίμημα, διαμορφώθηκε με βάση τις προβλεπόμενες προσφερόμενες 
ώρες εργασίας. 
 
Γ. ΑΜΟΙΒΗ 
Η συνολική αμοιβή για την ανάληψη των καθηκόντων που θα αναλάβει το στέλεχος ανέρχεται σε 
είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια  ευρώ (26.200 €)συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 
(24%), των λοιπών κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων και των ασφαλιστικών κρατήσεων 
εισφορών. Οι ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις ΕΦΚΑ που αναλογούν στην παραπάνω 
αμοιβή θα καταβληθούν από το στέλεχος στον ασφαλιστικό φορέα και όχι από την Αναπυξιακή. 
 
Η ωριαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (12,743 €) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (24%), των λοιπών κρατήσεων υπέρ δημοσίου 
και τρίτων και των ασφαλιστικών κρατήσεων και εισφορών. 
 
Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου του Στελέχους  ανέρχεται σε 2.056 ανθρωποώρες, η οποία ξεκινά 
από την υπογραφή της σύμβασης  μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (29/01/2020) με 
δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράταση του φυσικού αντικειμένου του έργου χωρίς όμως 
δυνατότητα αύξησης του φυσικού αντικειμένου. 
 
Ε. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
• Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) 

τίτλου σχολής του εξωτερικού. 
• Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 5 ετών σε θέματα Management, Οργάνωσης Επιχειρήσεων, καθώς 

και δράσεων προώθησης της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. 

• Συμμετοχή ως υπεύθυνος έργου/μέλος ομάδας έργου σε τουλάχιστον τέσσερα (4) έργα 
διασυνοριακής συνεργασίας (Interregκλπ) 

• Συμμετοχήως υπεύθυνος έργου/ μέλος ομάδας έργου σε δυο (2) τουλάχιστον 
συγχρηματοδοτούμενα έργα συμβουλευτικής για τη δημιουργία συνεργατικών 
σχημάτων/κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 

• Γνώση στην εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων επικοινωνίας στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων έργων με συμμετοχή ως μέλος ομάδας έργου/υπεύθυνος έργου  σε 
τουλάχιστον 2 συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα συμβούλου δημοσιότητας και προβολής 

• Γνώση σε διαδικασίες πιστοποίησης δαπανών (οικονομική διαχείριση) συγχρηματοδοτούμενων 
έργων (Παρακολούθηση και συντονισμός οικονομικού αντικειμένου, Καταγραφή παραστατικών 
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δαπανών, έλεγχος παραστατικών δαπανών, τήρηση Βάσης Δεδομένων οικονομικών στοιχείων, 
έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών κλπ) με συμμετοχή ως υπεύθυνος έργου ή διαχειριστής 
οικονομικών σε τουλάχιστον 2 συγχρηματοδοτούμενα έργααπό την ΕΕ 

• Γνώση διαδικασιών ελέγχων (επιτόπιων και διοικητικών) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 
έργων με συμμετοχή ως μέλος ομάδας έργου/υπεύθυνος έργου σε τουλάχιστον 2 έργα 
συμβούλου τεχνικής υποστήριξης 

• Γνώση διαδικασιών δημοπράτησης και συμβασιοποίησης δημοσίων συμβάσεων με συμμετοχή 
ως μέλος ομάδας έργου σε τουλάχιστον 1 σχετικό έργο Τεχνικού Συμβούλου 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσειςσυμμετοχής στην παρούσα 
πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/ηενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, η πρόταση του 
αποκλείεται από τηνμετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. 
 
Η παραπάνω γνώση και εμπειρία θα πρέπει να τεκμηριωθεί με την προσκόμιση αντίστοιχων 
βεβαιώσεων εργοδοτών με αναφορά στα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα έργα, ΔΠΥ, συμβάσεων 
κλπ. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωνα να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων επικοινωνώντας με τους εργοδότες ζητώντας επιπρόσθετες διευκρινίσεις. 
 
Τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι: 
 
• Μεταπτυχιακός τίτλοςσεευρωπαϊκές σπουδές και πολιτικές 
• Πολύ καλή γνώση της αλβανικής γλώσσας 
• Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων δικτύωσης και δημοσιότητας στο πλαίσιο διακρατικών 

έργων 
• Η κατανόηση του περιβάλλοντος του έργου και των ιδιαίτερων απαιτήσεων 
• Η πρόταση του υποψηφίου για τον  τρόπο οργάνωσης-διοίκησης - διαχείρισης του έργου 

 
Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του Εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α). 
 
ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή 
Αξιολόγησης που ορίστηκε  με την απόφαση με αριθμ. 1 του Δ.Σ στις 20/3/2018 της Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Επιμελητηρίου Άρτας .  
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 
• Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και αποδοχή τους εφόσον πληρούν τα ελάχιστα  απαιτούμενα 

προσόντα. 
• Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων με βάση τον πίνακα κριτήριων που 

ακολουθεί: 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1.  Κατανόηση του περιβάλλοντος του έργου και των ιδιαίτερων 

απαιτήσεων  

20% 

2.  Περιγραφή τρόπου οργάνωσης-διοίκησης - διαχείρισης του έργου 50% 

3.  Αξιολόγηση  
επαγγελματικής - 
εργασιακής εμπειρίας άνω των 5 ετών 

7% 
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Επαγγελματική εμπειρία 60 μήνες  100 
Επαγγελματική εμπειρία πάνω από 60 μήνες 
έως και 72 μήνες 

105 

Επαγγελματική εμπειρία από 72 μήνες και 
άνω 

110 

 

4.  Αξιολόγηση εξειδικευμένης ζητούμενης εμπειρίας 
 

Τριετής (3) Επαγγελματική εμπειρία στη 
διοργάνωση δράσεων δικτύωσης και 
δημοσιότητας στο πλαίσιο διακρατικών 
έργων 

100 

Πάνω από τριετή (3)  Επαγγελματική εμπειρία 
στη διοργάνωση δράσεων δικτύωσης και 
δημοσιότητας στο πλαίσιο διακρατικών 
έργων 

110 

 

8% 

5.  Μεταπτυχιακός τίτλος σε ευρωπαϊκές σπουδές και πολιτικές 10% 

6.  Πολύ Καλή γνώση της αλβανικής γλώσσας 5% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Επισημαίνεται ότι: 
 Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των αιτήσεων ανέρχεται σε 100 βαθμούς για τις 

περιπτώσεις όπου καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές της πρόσκλησης. Σε περίπτωση 
που κάποιος υποψήφιος διαθέτει μόνο το ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα θα λαμβάνει 
βαθμολογία 100. 

 Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις όπου 
υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές της πρόσκλησης (επιπρόσθετα βαθμολογούμενα 
προσόντα). 

 Προτάσεις , οι οποίες δεν καλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα  για κάθε θέση  θα 
απορρίπτονται.  
 

Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το έντυπο του 
Παραρτήματος Α) σε σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα. 
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 
είναι: 

1. Έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Α). 
2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει ότι τα στοιχεία του βιογραφικού 

σημειώματος και τα υποβαλλόμενα στοιχεία τεκμηρίωσης είναι αληθή και ακριβή. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν 
συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου που θα αποσταλεί 
ταχυδρομικά ή θα υποβληθεί ιδιοχείρως έως τις 5 / 4 / 2018 (ημερομηνία λήξης υποβολής αίτησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος) κατά τις ώρες 8.00 - 15.00στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Επιμελητηρίου Άρτας  (Επιμελητήριο Άρτας, 6ος όροφος) με την ακόλουθη ένδειξη: 
 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας   
Κ.Αιτωλού&Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47132 ΑΡΤΑ (Επιμελητήριο Άρτας, 6ος όροφος)  

 
Για την με Α.Π. 5 / 30-3-2018 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
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για την επιλογή Διαχειριστή (ProjectManager) – Expert σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου 
“InClust” 

“LOCALCLUSTERS&SOCIALENTERPRISESINCUBATORSINTHEFIELDSOFCULTURE/TOURISM&FOLKTRA
DITION”,  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-

Albania 2014-2020” 
 

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: ……………… 
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail): ……………… 

Για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

 

“InClust” “LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF 

CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION”,  

τοοποίοχρηματοδοτείταιστοπλαίσιοτουΠρογράμματος Interreg IPA CBC “Greece-

Albania 2014-2020” 
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